
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő és elérhetőségei

1.1. A Pozderka Ügyvédi Iroda jár el adatkezelőként (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelenlegi, 
korábbi és leendő ügyfelek és a hozzájuk kapcsolódó személyek (a továbbiakban együtt: 
ügyfél vagy ügyfelek) személyes adatai tekintetében.

1.2. Az Adatkezelő cégneve: Pozderka Ügyvédi Iroda
Székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C. B épület 4.
E-mail címe: iroda@pozderka.hu
Telefonszáma: +361 7849913
Weboldala: 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.);
az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.);
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-
vény (a továbbiakban: Infotv.);
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezé-
séről szóló 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban: GDPR);

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

https://pozderka.hu/ 

Kezelt adatok köre

név
Az érdeklődő 
beazonosítása

Kapcsolattartás

Kapcsolattartás

Az érdeklődő kérdé-
sének személyre sza-
bott megválaszolása

Az érdeklődő 
hozzájárulása

Az adatkezelés az 
érdeklődő által megjelölt 
időtartamig, vagy 
a hozzájárulás 
visszavonásáig tart.

e-mail cím

telefonszám

az érdeklődés tárgya

Adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Megőrzési idő

3.1. Érdeklődés szolgáltatás iránt weboldalon, személyesen, telefonon, vagy más módon

https://pozderka.hu/


3.2. Egyedi ajánlatkérés

3.3. Ügyvédi megbízási szerződés megkötése és a szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre

név
Az érdeklődő 
beazonosítása

Kapcsolattartás

Kapcsolattartás

Ajánlat adás

Az érdeklődő 
hozzájárulása

Az adatkezelés az ajánlati 
kötöttség időtartamáig, 
de legfeljebb 3 hónapig 
tart. 

e-mail cím

telefonszám

az érdeklődés tárgya

Adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Megőrzési idő

Kezelt adatok köre

név
Az érdeklődő 
beazonosítása

Kapcsolattartás

Kapcsolattartás

A szerződés tárgyá-
nak meghatározása, a 
szerződés teljesítése, 
a megbízás ellátása. 
Jogi szolgáltatás nyúj-
tása (így különösen 
okiratszerkesztése és 
benyújtása/bejegyez-
tetése az illetékes 
hatóságnál, képviselet 
bírósági vagy egyéb 
hatósági eljárásban), a 
szolgáltatással össze-
függésben esetlege-
sen felmerülő igények 
érvényesítése, jogi 
álláspont védelme.

A szerződés megkötése 
és teljesítése

A szerződés teljesítése 
plusz öt év (általános 
polgári jogi igényérvé-
nyesítési határidő);

Okirat ellenjegyzése,
elektronikus okirat vagy 
ingatlanra vonatkozó jog 
közhiteles nyilvántartás-
ba való bejegyzését érin-
tő ügy, illetve közvetítői 
eljárás esetén 10 év.

Ezen megőrzési idők 
meghosszabbíthatók, ha 
a személyes adatokra 
folyamatban lévő, vagy 
a jövőben megindítan-
dó eljárás lefolytatása 
érdekében van szükség. 
Utóbbi esetben a meg-
őrzési idő a tárgybeli 
eljárás jogerős lezárásá-
ig, vagy az eljárás meghi-
úsulásáig terjed.

Speciális jogszabály elő-
írása vagy a felek megál-
lapodása szerint előfor-
dulhat, hogy az adatokat 
tartalmazó okiratok nem 
selejtezhetők.

e-mail cím

telefonszám

a szerződés tár-
gyával kapcsolatos 
adatok (pl. ingatlan 
adatai)

a Pmt. és az Ütv. 
által meghatározott, 
kötelezően nyilván-
tartandó adatok (pl. 

Adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Megőrzési idő

Jogszabály által köte-
lezően előírt adatok 
nyilvántartása

Jogszabályi kötele-
zettség (Pmt. és Ütv.) 
teljesítése

A Pmt. és az Ütv. 
alapján gyűjtött adatok 
esetében a megbízás 



természetes személy-
azonosító adatok, 
igazolványmásolatok, 
kiemelt közszereplői 
minőségre vonatkozó 
adatok, tényleges
tulajdonosok termé-
szetes személyazono-
sító adatai).
Az ügyfél-átvilágítás 
során
kötelezően rögzítendő 
a természetes személy 
családi és utóneve, 
születési családi és 
utóneve, állampol-
gársága, születési 
helye és ideje, anyja 
születési neve, lakcí-
me, ennek hiányában 
tartózkodási helye, 
valamint azonosítóok-
mányának típusa és 
száma.  Rögzítendő az 
ügyfél arra
vonatkozó nyilatkozata 
is,
hogy saját nevében 
vagy egy tényleges 
tulajdonos
nevében jár-e el, utób-
bi esetben a tényleges 
tulajdonos adatainak 
megadása mellett, 
illetve hogy kiemelt 
közszereplőnek, 
kiemelt közszereplő 
közeli hozzátartozójá-
nak, vagy
kiemelt közszereplővel 
közeli kapcsolatban 
álló
személynek mi-
nősül-e.
Amennyiben igen, 
vagy az
ügyfél más okból 
belső kockázatértéke-
lésünk alapján magas 
kockázati besorolásba 
kerül, úgy adott eset-
ben a pénzeszközök 
forrására és a vagyon 
forrására vonatkozó 
információk.

Jogszabály által köte-
lezően előírt adatok 
nyilvántartása

Jogszabályi kötele-
zettség (Pmt. és Ütv.) 
teljesítése

megszűnésétől számított 
8 év, amely jogszabály 
által meghatározott, kivé-
teles esetben meghosz-
szabbodhat.



Az ügyfélre vonatkozó
negatív médiahírek-
ben,
 nyilvános forrásokban 
fellelhető információk, 
szankciós listán való 
szereplés. Az ügyfél 
kockázati besorolása.

Videokonferencia-hí-
vás keretében történő 
ügyfélazonosítás ese-
tén az általunk kezelt 
adatok körébe tartozik 
az elektronikus hírköz-
lő hálózaton (Skype) 
keresztül bemutatás-
ra kerülő és általunk 
videofelvétel kereté-
ben rögzített személyi 
azonosító okmány
 adattartalma, valamint 
az érintett szintén ilyen 
módon rögzített kép-
mása és hangja. Ilyen 
jellegű ügyfélazono-
sítás esetében a teljes 
videokonferencia-
hívást rögzítjük.

Ügyfélazonosítás 
és ügyfélátvilágítás 
elvégzése, 
távelőttemezés

Az érintett kifejezett 
hozzájárulása

A Pmt. és az Ütv. alapján 
gyűjtött adatok esetében 
a megbízás megszűnésé-
től számított 8 év, amely 
jogszabály által meghatá-
rozott, kivételes esetben 
meghosszabbodhat.

Okirat rögzített videokon-
ferencia során történő alá-
írása vagy aláírásnak ilyen 
módon történő elismerése 
ügyvédi ellenjegyzés 
céljából (ún.távaláírás, tá-
velőttemezés), valamint az 
ügyfélazonosítási kötele-
zettségek rögzített video-
konferencia útján történő 
teljesítése (távazonosítás) 
esetén a rögzített felvételt 
az ügyvéd
köteles 10 évig megőrizni.

3.4. Kapcsolattartási adatok

Kezelt adatok köre

név
Az érdeklődő 
beazonosítása

Kapcsolattartás

Kapcsolattartás

Természetes személy 
esetén a szerződés 
teljesítése. Jogi sze-
mély kapcsolattartója 
esetén az Adatkezelő 
jogos érdeke.

Jogi szolgáltatások nyúj-
tására vonatkozó kap-
csolatunk fennállásáig, 
kivéve, ha a kapcsolattar-
tási adatok a fenti célból 
kezelt adatokat tartal-
mazó okiratok részét 
képezik (ez esetben a 3.3. 
pontban rögzített megőr-
zési idők irányadóak).

e-mail cím

telefonszám

Adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Megőrzési idő



3.5. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

3.6.  Marketing célú felvételeken az érintett képmásával kapcsolatos adatkezelés

3.7. A weboldalunkkal kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre

Kezelt adatok köre

Kezelt adatok köre

név, 
székhely/lakóhely, 
adószám

Marketing célú fény-
képeken, videofel-
vételeken az érintett 
képmása

A weboldalra láto-
gató által a weboldal 
„Kapcsolat”felületén 
keresztül megadott 
személyes adatok: 
név, e-mail cím, 
telefonszám

A weboldalon mű-
ködő cookie-k által 
rögzített adatok

Az Adatkezelő külön Cookie tájékoztatóval rendelkezik, mely elérhető a weboldalunkon.

Számla, bizonylat kiál-
lítása, a megrendelés 
teljesítése, adózási 
kötelezettségek telje-
sítése

Az adott felvétel köz-
zététele az Adatkeze-
lő weboldalán és
közösségi felületein.

Válaszadás a 
„Kapcsolat”
felületen keresztül az 
Adatkezelővel 
kapcsolatba lépő 
személy részére.

Számviteli szabályok 
szerinti, valamint 
adójogi  kötelezettség 
teljesítése

Az érintett kifejezett
hozzájárulása

Amennyiben a megkeresés 
az érintettel kötendő meg-
bízási szerződés előkészí-
tésével áll kapcsolatban, az 
adatkezelés jogalapja ezen 
megbízási szerződés előké-
szítése.
Amennyiben a fentitől eltérő 
célú megkeresés érkezik, 
a jogalap az Adatkezelő 
ahhoz fűződő jogos érdeke, 
hogy kapcsolatfelvétel ese-
tén a beérkező üzenetekre 
választ tudjon adni.

Számla kiállításától
számított 8 év.

A felvétel készültét kö-
vető 1 év. Amennyiben az 
érintett ezt megelőzően 
visszavonja hozzájárulá-
sát, a felvételt töröljük és 
eltávolítjuk felületeinkről.

Amennyiben a megkere-
sés az érintettel kötendő 
megbízási szerződés 
megkötésének előkészí-
tésével áll kapcsolatban, 
az abban foglalt szemé-
lyes adatokat az általá-
nos polgári jogi elévü-
lési időn keresztül (5 év) 
kezeljük.
Amennyiben a fentitől el-
térő célú megkeresésről 
van szó, az abban foglalt 
személyes adatokat a 
megkeresés nyomán 
meginduló kommuniká-
ció lezárásáig kezeljük.

Adatkezelés célja

Adatkezelés célja

Adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

Megőrzési idő

Megőrzési idő



3.8. Az adatszolgáltatás elmaradásának a következményei

Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket az Adatkezelő jogi kötelezettség vagy az 
Adatkezelővel létrejövő szerződés, üzleti kapcsolat előkészítése, illetve teljesítése alapján 
kezel, a megbízás létesítése, illetve a jogi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási jogviszonyból 
származó egyes kötelezettségek szempontjából kötelező. A szükséges adatok megadása nél-
kül az Adatkezelő nem képes a megbízással összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt 
kötelezettségei teljesítésére. Egyes esetekben (így különösen a Pmt. szerinti ügyfél-azonosítás 
kapcsán) az adatok megadásának elmaradása ahhoz vezethet, hogy a jogi szolgáltatásokra 
vonatkozó megbízást nem tudjuk elfogadni, illetve teljesíteni.

Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke alapján kezelt adatok tekintetében az 
Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét, hogy jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni.

3.9. Profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és a rendelkezésre álló adatokból 
nem alkot profilt az érintettekről, továbbá az érintettek adatait közvetlen üzletszerzésre nem 
használja fel.

4. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
4.1. Címzettek azok a szervezetek, amelyek részére az Adatkezelő egyes esetekben szemé-
lyes adatokat adhat át. 
4.2. Az Adatkezelő általában a következő harmadik felekkel osztja meg ügyfelei személyes 
adatait:

az Adatkezelő vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl.: biztosítást 
nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval). Az Adatátadás célja egyes, az Adatkezelő működé-
séhez nélkülözhetetlen technikai feltételek biztosítása (pl. távazonosítás, adattárolás, ügy-
félazonosítási műveletek támogatása);
a megbízási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (ellenérdekű fél, ható-
ságok, bíróságok, szakértők, az ügyfél vagy általunk bevont jogi vagy egyéb szolgáltatók, 
közjegyzők). Az adatátadás célja szolgáltatásnyújtás biztosítása, szakvélemény készítése;
felügyeleti hatósággal és más hatóságokkal, egyéb szabályozó hatóságokkal és szervekkel. 
Az adatátadás célja a vonatkozó jogi eljárás lefolytatása;
együttműködő ügyvédekkel, ügyvédi irodákkal. A címzettek részére átadott személyes ada-
tok kategóriái ügyfél azonosító, kapcsolattartási és az üggyel kapcsolatos (tényállási) adatok. 
Az adatátadás célja szakmai közreműködés az Adatkezelő jogi szolgáltatásnyújtásában;

5. Különleges adatok kezelése

5.1. Az Adatkezelő az érintett különleges személyes adatát csak olyan esetben kezeli, ha az 
a jogi szolgáltatással összefüggésben feltétlenül szükséges (pl. egészségi állapottal kapcsola-
tos peres képviselet). Ilyen esetben az Adatkezelő az adatkezelésre a GDPR 9. cikke (2) bekez-
désének f) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés a jogi igények előter-
jesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Amennyiben ez a pont nem 
alkalmazható, úgy különleges adatok kezelésére kizárólag a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének 
a) pontja alapján, az érintett kifejezett hozzájárulása alapján van lehetőségünk.



6. Érintetti jogok
6.1. A hozzáféréshez való jog
Ha az érintett azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a 
személyes adatait, az Adatkezelő a törvény által meghatározott keretek között köteles tájékoz-
tatást adni.
Az érintett azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a 
személyes adatait,

a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
nem terjed ki az anonim adatokra;
nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő a kérelmező kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. 
Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő észszerű 
díjat (oldalanként 20 Ft) számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő admi-
nisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az ügyfél köteles viselni.

6.2. A helyesbítéshez való jog
Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy 
kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja 
az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa 
az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő 
más személlyel közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoz-
tatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől 
aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

6.3. A törléshez való jog
Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkez-
elő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből 
azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az 
érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén 
alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adat-
kezelés elleni tiltakozást kivéve, amely esetben e többletfeltételnek nem kell teljesülnie– 
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, 
az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy 
az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet 
kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben kö-
teles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szük-
séges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.



6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtar-
tamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok fel-
használásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a táro-
lás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett 
hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más ter-
mészetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai 
uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés kor-
látozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érin-
tett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adatkezelés 
korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen 
vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkeze-
lő tájékoztatja ezen címzettekről.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, 
hogy ezt akadályozná (ahol technikailag lehetséges) az az adatkezelő, amelynek a személyes 
adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerző-
dés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ügyvédi tevékenységünkre szigorú szakmai titoktartási kötele-
zettségek vonatkoznak. Mindezekre tekintettel az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása 
esetén a személyes adatokat kizárólag abban az esetben továbbíthatjuk valamely más adat-
kezelő részére, amennyiben, az Ütv alapján ügyvédi titoknak minősülő adatok vonatkozásában 
az érintettől, mint az ügyvédi titokról rendelkezni jogosulttól titoktartási kötelezettségünk alól 
előzetesen, az adattovábbításhoz szükséges mértékben felmentést kaptunk.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik sze-
mély jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adat-
kezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élvez-



nek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-
delméhez kapcsolódik.

6.7. Az érintett kérelmének ügyintézési határideje
Az Adatkezelő a fenti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelme

Tájékoztatáshoz való jog
amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy
egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog

Törléshez való jog

Adathordozhatósághoz való jog

egy hónap

indokolatlan késedelem nélkül

egy hónap

egy hónap

indokolatlan késedelem nélkül

a tiltakozás kézhezvételekor

Helyesbítéshez való jog

Adatkezelés korlátozásához való jog

Tiltakozáshoz való jog

Határidő

6.8. Panasz benyújtásához való jog, jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti 
a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogá-
ban áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye sze-
rinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.
Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: 
NAIH) lehet panaszt benyújtani. 

A NAIH elérhetőségei:
Honlap: 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. 
Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező 
erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügye-
leti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érin-
tettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

7. A jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításai

7.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Tájékoztatót. Az Adat-
kezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok 
szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.
Hatályos: 2022.03.16-tól.
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